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Cum folosești această expansiune
Bine ai revenit în Arnak! În această expanisune, vei găsi diverse metode ca să crești
varietatea de tactici și descoperiri din partida ta de Lost Ruins of Arnak.

Adaugă următoarele jocului de bază
Componentele ilustrate aici trebuie adăugate imediat jocului de bază. Pe lângă îmbogățirea jocului
de bază, ele sunt necesare pentru celelalte părți ale acestei expansiuni. Amestecă-le cu componentele
existente.

18 obiecte

12 artefacte

5 situri de nivelul

3 asistenți

Înlocuiri
Când joci cu liderii de expediție, înlocuiește artefactul Cheie de
piatră și asistentul
miner cu aceste versiuni noi.
Versiunile originale
încă pot fi folosite cu
jocul de bază, dacă
vrei.

4 idoli

5 gardieni

Cartonașe de cercetare noi
Noua tablă de cercetare are două piste noi. Pot fi
folosite cu sau fără liderii de expediție.

Toiagul lunii
Varianta cu toiagul
lunii roșii este detaliată la pagina 22.

Pregătire
Pregătirea se efectuează ca în jocul de bază, cu câteva excepții.
Acum vei avea 4 idoli în plus. Vei avea nevoie de ei dacă joci cu Templul Șopârlei.
Altfel, pune-le în cutie.
Acum vei avea 5 asistenți per teanc pe tabla de rezerve - cu excepția Templului
Șarpelui, care va avea două teancuri de 4 și unul de 3, 4 sau 5.
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3 situri de nivelul

Lideri de expediție
Liderii de expediție oferă fiecărui jucător propriul set de abilități. Pot fi folosiți cu sau fără pistele noi
de cercetare. (Dar vezi Note de design la pagina 22.)

Căpitan
1 arheolog

Șoimar
1 cartonaș șoim

Baroneasă

Profesor
1 cartonaș servietă

Explorator
3 jetoane snack

Mistic

6 jetoane de roluri
aleatorii
Toate componentele din această expansiune sunt marcate cu acest simbol.

4 cartonașe cort
3

Lideri de expediție

Când joci cu această parte din expansiune, fiecare
jucător ia rolul unui lider de expediție cu strategii
și abilități unice pentru explorarea Arnakului.

CĂPITAN – Un om al armatei al
cărui curaj inspiră echipa. Are
3 arheologi.

Jucătorii pot alege lideri după plac. Dacă vrei să
distribui liderii în mod aleatoriu, amestecă jetoanele cu roluri aleatorii pe verso și fiecare jucător
trage câte unul.

ȘOIMAR – O femeie care cunoaște regatul animal. Are un șoim
pe care îl trimite ca să caute mărunțișuri utile.
BARONEASĂ – O iubitoare a artei,
dar și un investitor bun. Are multe
moduri ca să obțină obiecte utile
pentru expediție.

Cu unii lideri e mai ușor să joci bine. Alții necesită puțină experiență înainte să descoperi cum să
le folosești puterea. Lista din dreapta e ordonată
după dificultate cu liderii mai ușori deasupra și
dificultatea crește progresiv în jos. Pentru jucătorii noi în Arnak, recomandăm un lider situat la
capul listei.

PROFESOR – Un cercetător care
studiază limba și cultura civilizațiilor pierdute. Contacte academice îi oferă acces la o gamă mai
largă de artefacte.
EXPLORATOR – O singuratică ce
preferă să exploreze insula singură. E doar un arheolog, dar poate
să viziteze mai multe situri.
MISTIC – Cel mai misterios lider
dintre toți. Are multe metode să
obțină și să exileze frica, pe care
o poate folosi ca să efectueze ritualuri puternice.
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Pregătirea jucătorilor
Fiecare lider are propria tablă și cărți care înlocuiesc tabla și cărțile de start din jocul de bază.
Ia tabla și cărțile de start care aparțin liderului
tău. Vei avea nevoie și de 2 cărți Frică, la fel ca în
versiunea de bază.

Folosește arehologii și jetoanele de cercetare din
jocul de bază.

Unii lideri de expediție au reguli de pregătire speciale care pot include una sau mai multe componente din această expanisune:

Când tablele sunt pregătite, ordinea de joc și resursele de start sunt determinate conform regulilor de bază. Fiecare lider de expediție este detaliat
în propria secțiune din regulament.

Efectele spațiilor albastre
pentru idoli

Tabla ta de jucător poate fi folosită cu orice culoare de jucător din joc. Alege o culoare și folosește
jetonul cort de acea culoare ca să îți marchezi tabla. Poți să îți plasezi arheologii în cort, la fel ca în
jocul de bază. Aceste jetoane pot fi folosite și ca să
marchezi cine a zis pas în această rundă - întoarce-le pe verso (fața cu noapte) când ai spus pas.

L iderii de expediție au efecte unice ale spațiilor pentru idoli în
plus față de cele cinci care sunt
disponibile în jocul de bază.
Efectul tău unic al spațiului
pentru idoli poate fi folosit doar
când pui un idol într-un spațiu
albastru.
Când joci cu lideri de expediție, nu ești nevoit să
folosești spațiile de idoli în ordine. Așadar poți
folosi un spațiu albastru înainte să umpli spațiile
obișnuite.
Cele cinci efecte obișnuite pot
fi folosite cu orice spațiu de
idoli, inclusiv cu cele albastre.

PAS
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Căpitanul
Se spune că știu cum să obțin cele mai bune rezultate cu echipa,
dar nu am nici un secret. Când ai o reputație de lider bun,
cei mai buni oameni vor veni să lucreze cu tine.

Pregătire

 i 3 arheologi. Ia arheologul gri și folosește-l ca
A
pe orice alt arheolog de culoarea ta.

Cărți de start

Transmisie
Efectul acestei cărți este una dintre cele 3 acțiuni gratuite din tabel:
◊ Dacă nu ai plasat nici un arheolog, această carte nu poate fi jucată pentru efectul său.
◊ Dacă ai plasat 1 arheolog, singura ta opțiune este
◊ Dacă ai plasat 2 arheologi, alegi ori

ori

.

.

◊ Dacă ai plasat toți cei 3 arheologi, oricare dintre cele trei opțiuni îți este disponibilă.
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Cheamă un specialist
 a acțiune principală a turei tale,
C
poți să îți muți unul dintre arheologii disponibili aici ca să folosești efectul arginitu al unuia
dintre asistenții disponibili pe
tabla de provizii.
Această acțiune poate fi folosită doar o dată pe
rundă. Arheologul rămâne pe acel spațiu pentru
restul rundei. Nu e considerat un arheolog plasat
(nici pentru Transmisie) și nu poate fi mutat de
nici o acțiune sau efect. La finalul rundei, se reîntâlnește cu ceilalți arheologi conform regulilor.

Frică ascunsă
La fel ca Frică, cartea Frică ascunsă nu poate fi jucată pentru efectul său. Însă are o însușire specială: Dacă reușești cumva să o exilezi, vei obține
(în zona ta de joc) și
.
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Șoimarul
Vino la mine, vino la mine, vino la mine dragă Farwing!
Oo, ce mi-ai adus de data aceasta?

Pregătire

I a jetonul șoim și pune-l pe spațiul de
start al șoimului. (Se va muta pe spațiul următor la începutul primei
runde.)

Cărți de start

Conexiune cu animalele
Conexiune cu animalele are unul dintre cele trei efecte ilustrate în tabel. Alegerile tale sunt determinate de numărul de gardieni pe care i-ai învins:
◊ Dacă ai 0 gardieni, poți alege

.

◊ Dacă ai 1 sau 2 gardieni, poți alege

sau

.

◊ Dacă ai 3 sau mai mulți gardieni, poți alege oricare dintre cele trei efecte.
8

Șoimul tău
Zbor
Șoimul tău începe pe spațiul de start de pe pista
șoimului. Simbolul
indică faptul că trebuie să
îți avansezi șoimul pe pistă. Acest pas poate fi făcut în câteva moduri:
vansează automat cu
A
1 spațiu la începutul fiecărei runde, inclusiv în runda I.
ouă dintre cărțile de
D
start au ca efect avansul
șoimului.
Efectul tău unic de idol
avansează șoimul.

Întoarcere
În tura ta, poți folosi efectul de pe spațiul șoimului sau oricare alt spațiu anterior. Întoarce șoimul pe spațiul de start și apoi aplică efectul
ales.
Primele două efecte sunt acțiuni gratuite, așadar
e posibil să avansezi șoimul din nou și să îl folosești de mai multe ori în aceeași tură.
și
pot fi efectuate doar ca acEfectele
țiune principală a turei tale. Îți permit să activezi orice sit descoperit (ocupat sau nu) de nivelul
ilustrat.
De notat că șoimul nu se întoarce la finalul fiecărei runde - rămâne în zbor până când aplici unul
dintre efectele sale.

 oți folosi binecuvântarea
P
unui gardian ca să avansezi șoimul în loc de efectul ilustrat pe cartonașul
gardian.
Dacă șoimul e deja pe spațiul final al pistei, avansarea lui nu are nici un efect.

Localizare
Când tragi 2, gardianul pe care
nu l-ai ales e plasat la fundul
teancului.

Când întorci șoimul de pe
acest spațiu, poți alege
pe oricare dintre primele
trei efecte.
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Baroneasa
Nu am venit în vacanță. Sunt aici pentru secretele Arnakului. Și mereu obțin ce vreau.

Pregătire

Pune monede conform ilustrațiilor II, III, IV și V deasupra rândului cu cărți.

Începi partida cu Livrare specială în mână. Amestecă
pachetul propriu și mai trage 4 cărți pentru a îți
forma mâna de start de 5.

Cărți de start

Ingeniozitate
Ingeniozitate are unul dintre cele trei efecte ilustrate în tabel. Opțiunile tale depind de câte
cărți obiect sunt în acel moment în zona ta de joc:
◊ Dacă ai 0, obții

.

◊ Dacă ai 1 sau 2, poți alege
10

sau

.

◊ Dacă ai 3 sau mai multe, poți alege oricare dintre cele trei opțiuni.

Venit

Baroneasa are venit constant din investițiile sale. La
începutul rundelor II, III, IV și V, când tragi cărți ca
să îți refaci mâna, obții și
pe care l-ai pus deasupra rândului cu cărți la început.

Livrare specială
Această carte are un verso
diferit ca să îți reamintească
faptul că nu va fi niciodată în
pachetul tău. Când amesteci
cărțile din zona de joc, această carte revine în mâna ta - chiar dacă era în exil!
Va fi mereu una dintre cele 5 cărți de la
începutul unei runde.
În tura ta, poți să joci Livrare specială
când cumperi (sau obții) un obiect. În loc
să meargă la fundul pachetului tău (sau
unde spune efectul că acel obiect trebuie
să se ducă), obiectul vine în mâna ta.

Sfat: Nu uita de faptul că două dintre cărțile tale
de start au o valoare
de călătorie.
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Profesorul
Acest simbol de pe toiag a fost interpretat ca o presupusă „intersecție de lumi”.
Am găsit-o și pe pălărie, ceea ce ar putea decredibiliza acea interpretare, dar dacă…

Pregătire
Ține jetonul servietă lângă tabla de jucător. În timpul partidei, îl vei folosi
ca să ții jetoane tabletă și
busolă care pot fi folosite
doar pentru artefacte.

Trage primele 3 artefacte din pachet și pune-le
cu fața în sus lângă tabla ta de jucător.
Aceasta e arhiva ta.

Pune jetoane, conform ilustrațiilor, pe spațiile II, III, IV și V deasupra rândului cu cărți.

Cărți de start
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Servieta

Arhivă

Efectele servietei
indică faptul că jetonul
indicat trebuie pus în servietă ca să fie distins de
jetoanele care pot fi folosite după plac.

Când efectuezi acțiunea Cumpără un artefact (ca
acțiune principală sau ca parte a unui efect) poți
să cumperi de pe rândul cu cărți sau din arhivă.

din servieta ta pot fi folosite doar la
Jetoanele
cumpărarea artefactelor.

Prima oară când arhiva
ta e goală, obții
în
servieta ta și îți reumpli
arhiva cu 3 artefacte noi
de deasupra pachetului. Asta e singura metodă
prin care îți poți repopula arhiva; se poate întâmpla o singură dată pe partidă.

din servieta ta pot fi folosite doar
Jetoanele
pentru a plăti costul joacă-din-mână al unui artefact
. (Și nu pot fi folosite în efectul
).

Resurse bonus

La începutul rundelor II, III, IV și V, când tragi
cărți ca să îți refaci mâna, iei jetonul
sau
al
acelei runde de pe tablă și îl adaugi în servieta ta.
Aceste jetoane pot fi folosite doar pentru artefacte, cum e descris anterior.

Lingvistică
Lingvistică are unul dintre cele trei efecte ilustrate în tabel. Opțiunile tale depind de câte
cărți artefact sunt în acel moment în zona ta de
joc:
◊ Dacă ai 0, obții

.

◊ Dacă ai 1, poți alege

sau

.

◊ Dacă ai 2 sau mai multe, poți alege oricare
dintre cele trei opțiuni.
Orice carte artefact din zona ta de joc se numără, inclusiv unul cumpărat în această rundă
sau care a fost folosit din mâna ta pentru a plăti călătoria. (Artefactele din arhiva ta, însă, nu
sunt în zona ta de joc.)
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Exploratorul
Singură? Nu mă văd explorând Arnak singură. Am un simplu… avans.
Un mare, mare avans.

Pregătire
F olosești un singur arheolog.
Lasă-i pe ceilalți în cutie.

Ia cele 3 jetoane snack. Pune
2 pe tabla ta. Pune-l pe cel cu
busola pe spațiul III de pe rândul cu cărți.

Cărți de start

Drumeție și Cartografie
Două efecte ale cărților sunt plătite cu un jeton snack. De exemplu, dacă joci Drumeție și alegi să activezi un sit , trebuie să plasezi un jeton snack disponibil pe carte (plătind costul jetonului, dacă
e cazul). Asta înseamnă că acel jeton nu poate fi folosit ca să îți refolosești arheologul în această rundă.
Jetonul rămâne în zona ta de joc chiar dacă ai exilat cartea. Se întoarce pe tabla ta doar la finalul rundei.
14

Refolosirea arheologului tău
Plătește pentru snack.

Plătește costul obișnuit
de călătorie.

Ai un singur arheolog, dar poate fi folosit de mai
multe ori pe rundă. Dacă e pe tabla ta de jucător,
îl poți trimite la un sit conform regulilor obișnuite. Dacă arheologul tău e la un sit, încă poți să
Sapi sau să Descoperi cu el dacă ai cel puțin un jeton snack nefolosit.
Când refolosești arheologul, ia un jeton snack de
pe tabla ta, întoarce-l pe verso, și pune-l pe situl
pe care îl părăsești. Plătește costul ilustrat pe jeton, dacă are un cost:

nici
un cost

Începi doar cu primele 2 jetoane snack. Al treilea
devine disponibil în runde ulterioare, începând
cu runda III.
Poți folosi jetoanele în orice ordine. După ce le-ai
folosit pe toate, arheologul tău nu mai poate fi reutilizat în acea rundă. Jetoanele tale snack revin
pe tabla de jucător la finalul rundei.
Notă: Poți folosi un jeton snack pentru orice acțiune Sapă sau Descoperă, chiar dacă e acțiunea
ta principală sau alt efect. Nu folosești un jeton
snack pentru efecte care „returnează” sau „relochează” un arheolog plasat.

Arheologul tău se mută pe noul sit conform regulilor obișnuite, plătind costurile de călătorie.
Nu îți poți muta arheologul pe un sit marcat cu
un jeton snack. Regula se aplică chiar și siturilor cu spații pentru doi arheologi și efectelor de
„relocare”. Alți jucători ignoră jetoanele snack acestea nu „ocupă” situri sau spații.
Sfat: Dacă folosești un jeton snack ca să părăsești
un sit cu un gardian, nu obții frică.

Recunoaștere

Când tragi 2, pune cartonașul sit pe
care nu l-ai ales la fundul teancului.
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Misticul
Da, evident că metodele mele nu sunt științifice. Cultura Arnak era
o cultură de religie, magie și misticism. Când vrei să dezlegi misterele unei
populații dispărute, nu e logic să îi abordezi cu propriile metode?

Ritualuri
Folosește-ți frica
Pentru că ai efecte
în cărțile de start,
vei avea mai multe oportunități să exilezi
Frica. Când exilezi o carte Frică (prin orice metodă) o plasezi într-un teanc special
pentru ritualuri pe care îl ții pe propria tablă. Aceste cărți nu îți dau puncte negative
la finalul partidei și pot fi folosite pentru
ritualuri.
Notă: Dacă pachetul de Frică este
epuizat, jucătorii obțin jetoane frică
în locul cărților Frică. Dacă exilezi un
jeton frică, e considerat o carte Frică pentru ritualuri - pune-l în pachetul pentru
ritualuri.
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Fiecare dintre cărțile tale unice de start poate
fi exilată pentru a efectua un ritual. Și efectul tău
unic de idol include opțiunea de efectuare de ritual. Spre deosebire de celelalte efecte idol, efectuarea unui ritual e considerată acțiunea ta principală din acea tură.
Alege unul dintre ritualurile ilustrate sub teancul
de ritualuri. Ca să plătești, înlătură 2, 3 sau 4 cărți
Frică din acest pachet și pune-le în pachetul cu Frică.
Returnează 2 Frică pentru
a obține
și
.
Returnează 3 Frică pentru
a cumpăra un artefact cu
o reducere de 3
.
Returnează 4 Frică pentru
a învinge un gardian de pe
un sit pe care îl ocupi fără
să plătești costul.

Spații idol
Ai cinci spații idol în loc de patru. Dacă folosești un spațiu marcat cu , obții o carte Frică în
zona ta de joc. Dacă alegi un efect idol ce îți oferă
, o astfel de carte Frică poate fi exilată
imediat. Nu uita că nu e nevoie să ocupi spațiile idol în ordine.

Șoapte din trecut
După ce tragi cărți pentru a îți reface mâna (inclusiv la începutul partidei) adaugă o carte Frică
din pachetul Frică în mâna ta. (Așadar începi fiecare rundă cu 6 cărți). Dacă pachetul Frică este
epuizat, ignoră această abilitate.

Cărți de start

Toate cărțile de start are Misticului au un
efect „Exilează această carte ca să
”.
Nu e o acțiune gratuită. De notat că
se aplică doar când joci cartea pentru acel
efect, nu și când o exilezi prin alte mijloace. Nu poți folosi efectul
dacă pachetul tău de ritualuri nu are destule cărți
Frică pentru a efectua un ritual.
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Noi piste de cercetare
Ca să joci cu una dintre noile piste de cercetare, pur și simplu pune-o peste pista de cercetare de pe una dintre fețele tablei originale.
Recomandăm folosirea Templului Șarpelui pentru că siturile sale au costuri de călătorie mai
variate.
Când cercetezi Templul Maimuței sau Templul
Șopârlei, poți găsi obiecte interesante din istoria Arnakului chiar înainte de a ajunge la capătul pistei - e posibil să cercetezi un cartonaș
templu în loc să avansezi pe pistă dacă lupa ta
este destul de aproape de templu.
Dacă lupa ta se află pe un rând
cu un pas sub templu, poți folosi o acțiune Cercetare ca să
cumperi un cartonaș argintiu
6-puncte sau unul bronz
2-puncte în loc să avansezi pe
pistă. Costul cartonașului
e același cu costul dacă te-ai
afla pe rândul templu.
Dacă ești cu doi pași sub
templu, poți cumpăra un
cartonaș, cum e descris mai
sus, dar numai cele bronz de
2 puncte sunt disponibile.
De notat că cele aurii de 11-puncte sunt disponibile doar de pe rândul templu.

Unele progrese pe pista de cercetare au costuri
de călătorie alături de costurile în jetoane.
Plătește aceste costuri de călătorie conform regulilor.
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Templul Maimuței
Lângă cărare se află un artefact misterios, dezgropat recent.
Mici amprente în nămol spun povestea - maimuțele se cred arheologi!

Cartonașe bonus

Alte maimuțăreli

◊ Toate cartonașele bonus de cercetare sunt
secrete, plasate în teancuri pe verso precum
cel plasat în mod obișnuit pe rândul templu. Un jucător care ajunge într-un spațiu
se uită la cartonașe, alege unul și le pune la
loc pe celelalte, pe verso. Fiecare teanc are
câte un cartonaș per jucător, dar e posibil
să obții încă un cartonaș din același teanc
dacă sunt rămase atunci când ajungi pe
acel spațiu cu al doilea jeton.

Recompensa pentru lupa ta aflată pe
acest rând este opțiunea de a folosi
fața argintie a unui asistent disponibil
pe tabla cu provizii. Dacă faci asta,
mută asistentul la fundul teancului (dacă nu
e singurul rămas în teanc).

Artefactul
◊ Acest spațiu necesită un artefact ales în
mod aleatoriu și pus pe față care costă
exact
. Amestecă pachetul cu artefacte și trage cărți până când găsești unul
cu acest cost. Pune-l pe față în acest spațiu,
apoi amestecă înapoi în pachet cărțile pe
care le-ai tras.
◊

La rândul artefactului, lupa ta
trebuie să se mute în sus prin spațiul din
stânga, cu artefactul, iar carnetul trebuie
să se mute prin spațiul din dreapta. Se poate muta pe aceste spații chiar dacă lupta ta
e încă la artefact.

Pentru această recompensă, fie iei un
nou asistent argintiu sau îmbunătățești un asistent argintiu de-al tău pe
fața aurie și îl resetezi. Ești limitat la 2 asistenți,
așadar dacă deja ai 2, trebuie să alegi opțiunea de
îmbunătățire.
Această recompensă pentru carnet îți
permite activarea unui sit descoperit
de nivelul (ocupat sau nu).
Această recompensă pentru carnet îți
permite să resetezi doi asistenți. Nu
o poți folosi ca să resetezi același asistent de două ori.

◊ Când lupa ta ajunge pe spațiul artefact,
poți să activezi artefactul (fără să plătești
.)
costul
◊ Consideră că artefactul e ilustrat pe tablă.
Niciun jucător nu îl poate cumpăra, muta
sau schimba.
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Templul Șopârlei
După ce ne-am străduit până la
jumătatea muntelui, am fost blocați
de un gardian înfricoșător! Când am
crezut că am găsit o cale de ocolire,
pământul a început să se cutremure.

Pregătire
◊ După așezarea idolilor, amestecă-i pe cei
4 idoli rămași într-un teanc pe verso și pune-l lângă rândul
.
◊ După ce ai amestecat cartonașele gardian,
pune un gardian necunoscut pe verso pe
acest spațiu.

Gardianul
Gardianul este dezvăluit când lupa unui jucător ajunge pe acel rând. Nici un jeton al unui
jucător nu poate să treacă de gardian până
când cineva îl învinge.
Gardianul poate fi învins tratând jetoanele de
cercetare ca arheologi aflați pe situl gardianului. De exemplu, ca acțiune principală poți
plăti costul pentru a învinge gardianul dacă
lupa ta a ajuns pe acel rând. Dar se aplică și
metodele alternative de a învinge un gardian: Revolver sau Armă de război vor funcționa
atât timp cât există un jeton de cercetare acolo. Capcană de urs va funcționa dacă nici un
alt jucător nu a ajuns încă pe acel rând (dar nu
va funcționa înainte ca gardianul să fie dezvăluit). Însă efectele care mută un gardian nu
pot fi folosite ca să muți un gardian pe sau de
pe pista de cercetare.
La finalul rundei, dacă gardianul nu a fost învins, primești 1 Frică pentru fiecare jeton de
cercetare pe care îl ai pe spațiul gardianului.

20

Erupție vulcanică!
Această recompensă pentru carnet activează un sit neocupat de nivelul
.
Apoi vulcanul erupe și îl distruge!
Întoarce cartonașul sit - și orice gardian de pe el
- în cutie. Întoarce primul cartonaș idol din cele
rămase și pune-l cu fața în sus unde era situl.
Acum e posibil din nou să Descoperi un Sit Nou la
acea locație.
De notat că dacă nu sunt situri neocupate de nive, nu se aplică efectul.
lul

Alte Aventuri
Când lupa ta ajunge pe acest rând, obții
imediat 2 cărți Frică în zona ta de joc.

Această recompensă pentru lupă îți
oferă o monedă sau o busolă.
 lătești costul idol folosind
P
un idol propriu care nu
e aflat într-un spațiu dedicat. Pune acel idol în cutie.

Note pentru cărți specifice
Lupă

Trusă de prim ajutor
 e exemplu, dacă lupa ta a avansat
D
5 rânduri, alegi două dintre cele trei
opțiuni (dar nu o poți alege pe aceeași de două ori). Dacă alegi să tragi
o carte, poți să te uiți la ea înainte
să faci a doua alegere. Pe Templul
Maimuței, spațiul artefactului
e considerat 1 singur rând.

Cameră

„Uită-te” e același lucru cu „trage
până la” din jocul de bază. Am
schimbat cuvintele ca să fie mai clar
că nu e ca . Nu poți juca acțiuni
gratuite (în special nu
sau )
până când nu ai terminat cu cărțile
la care te uiți.

Plasă de pescuit
S iturile de nivelul
sunt în 2 rânduri de câte 4. Dacă deja ai un arheolog pe un sit de nivelul , Camera
îți oferă acces la un sit descoperit pe
oricare dintre cele 4 spații din acel
rând. Poți chiar să alegi situl cu arheologul tău.

Curea de armată
 oți să alegi și să aplici opțiunile în
P
orice ordine. De exemplu, dacă alegi
să tragi o carte, poți să te uiți la ea
înainte să decizi care e a doua opțiune.

 lasa de pescuit se aplică tuturor
P
obiectelor pe care le cumperi (sau
obții) pentru restul acestei runde.
Continuă să aibă efect chiar dacă ai
exilat Plasa de pescuit. (Și efectul nu
se aplică când Plasa de pescuit nu
a fost jucată pentru efectul său).

Toiagul diviziunii
 acă plătești costul
D
, cartea pe
care o decartezi poate fi apoi exilată
cu efectul .
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Varianta Toiagul Versiunea solo
Idoli noi
Lunii Roșii
Ca să vezi mai multe obiecte și artefacte în timpul partidei, grupul poate
decide să joace varianta toiagului lunii
roșii. La finalul rundei, toiagul lunii roșii exilează câte 2 obiecte și 2 artefacte adiacente înainte de a muta pentru
a marca noua rundă.
La finalul rundei I:

Primul idol
al rivalului tău valorează 3 puncte, la fel ca ceilalți idoli, chiar dacă nu e ilustrat pe
tabla rivalului.

Templul Șopârlei
Când lupa rivalului este pe spațiul cu gardianul
templului, aplică următoarele reguli:
◊ Gardianul nu este dezvăluit de către rival. (Știe ce
e, dar nu îți spune.) Gardianul este dezvăluit doar
când tu ajungi pe acel spațiu.
◊ Dacă efectuează acțiunea Învinge un gardian,
ignoră gardienii de pe situri și învinge gardianul
templului (fie că a fost sau nu dezvăluit)
◊ Dacă efectuează acțiunea Cercetează, avansează pur și simplu ignorând gardianul.

Note despre design
Unul dintre avantajele noilor lideri este
explorarea noilor puteri. Desigur, le-am
dat și unele limitări, dar chiar și așa, vei
vedea că poți să faci mai multe în timpul partidei dacă expediția ta are un
lider. Pentru acest motiv, am creat piste
noi de cercetare ca să fie mai dificile.

La finalul rundei II, exilează 4 cărți:

Asta înseamnă că dacă liderii tăi cercetează Templul Păsării sau Templul
Șarpelui, jocul va părea mai ușor. Vei
avea mai multe șanse să ajungi la vârful pistei de cercetare. În contrast, dacă
folosești Templul Maimuței sau Templul
Șopârlei fără noii lideri, ultimul rând va
fi mult mai dificil de atins.
Cea mai mare parte de testare a fost făcută cu noile temple, dar sperăm că le
vei explora pe toate!

22

Un joc de Mín și Elwen
Echipa de dezvoltare: Michal Štach

Michaela Štachová
Tomáš Uhlíř
Adam Španěl
Design grafic: Radek Boxan
Artă: Ondřej Hrdina

Milan Vavroň
Jiří Kůs
Jakub Politzer
František Sedláček
Štěpán Drašťák
Consultare artă: Dávid Jablonovský
Producție: Vít Vodička
Editarea regulamentului: Jason Holt
Traducere în limba română: Alexandru Ilie
Management de proiect: Jan Zvoníček
Supervizarea proiectului: Petr Murmak

MULȚUMIRI:
Echipei noastre:
◊ Radek “RBX” Boxan pentru munca depusă în a transforma ideile
noastre în prototipuri frumoase în ciuda a nenumărate modificări, și
pentru contribuția la grafica finală. Ești eroul nostru!
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Continuă
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încă mai sunt multe locuri
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Simboluri noi folosite în această expansiune
 oți alege unul dintre gardienii învinși a căP
rei binecuvântare a fost deja obținută.
Întoarce-l pe față și redevine disponibil.
 lege unul dintre gardienii învinși care nu
A
ți-a oferit binecuvântarea, întoarce-l pe verso fără să o obții.
Activează orice sit

.

Activează orice sit descoperit de nivelul

.

Activează orice sit descoperit de nivelul

.

F olosește efectul oricărui idol pe față de pe
tablă.
F olosește efectul de pe partea argintie a unui
asistent disponibil pe tabla cu provizii.
F olosește efectul de pe partea aurie a unui
asistent disponibil pe tabla cu provizii.
Folosește efectul de pe partea argintie
a unui asistent disponibil pe tabla cu provizii. Apoi pune-l la fundul teancului.
Alege una: Obții

sau

.

Efectul acestui idol nu e o acțiune gratuită.

 ctivează orice sit neocupat de
A
nivelul . Scoate-l din joc.
Întoarce primul cartonaș din
teancul de idoli rămași și pune-l în
locul celui scos. Acum e posibil să
Descoperi un Sit Nou acolo.
 ri iei un asistent argintiu ori îmbunăO
tățești pe un asistent propriu. (Nu poți
lua mai mult de doi asistenți).
 esetează doi asistenți. Nu poți reseta
R
de două ori același asistent.

Note generale
Acțiunile gratuite sunt în general permise între etapele unui efect.
 acă e o acțiune gratuită pe cartea pe
D
care ai tras-o, o poți juca înainte să
exilezi cartea.
 cțiunile gratuite sunt permise după
A
ce tragi, dar nu poți să ajungi în imposibilitatea de plată a costului.

Nu uita!
◊ Dacă nu mai sunt cărți Frică, obții în schimb cartonașe frică

.

◊ Dacă un efect generează o valoare de călătorie pe care nu o poți folosi imediat,
o poți folosi oricând până la finalul turei tale.
◊ Dacă pachetele de obiecte sau artefacte sunt epuizate, rămân goale. Cărțile nu
sunt reamestecate.
◊ Dacă joci un efect care ține toată runda, va persista toată runda chiar dacă acea
carte e pe pista de cercetare a Templului Maimuței sau în exil.

